
TSR online-bestyrelsesmøde 8/12-2021

Tilstede: Dorthe, Helene, Maria, Katrine, Rikke og Kristine

Fraværende: Melanie og Sille

Referent: Maria

Status økonomi

Vi afventer stadig svar fra banken vedr. kassekredit, de er meget svære at få fat i (svarer ikke beskeder og

ringer ikke tilbage). Maria ringer og skriver flere gange ugentligt. Vi skylder stadig 40.000 kr for

udendørsbanen.

Det foreslås at vi taler med Henrik og Bente om økonomien, såfremt vi ikke får svar fra banken snarest.

Status rideskole

Lucia arrangementet er gået rigtig godt.

Endnu ikke fastsat dato for rideskolestævnet i det nye år.

Der har været flere tilfælde hvor corona-smittede elever og elever, der er hjemsendt i isolation/karantæne,

er mødt op på rideskolen. Det er selvfølgelig ikke tilladt at komme på området, hvis man er smittet eller i

isolation/karantæne.

Der har været forespørgsel på rabat ved specialholdene på rideskolen. Da disse hold er meget eftertragtede

og har færre elever på holdene, har bestyrelsen besluttet at der ikke kan gives rabat ved disse hold.

Kristine, der har springholdet om fredagen, anmoder om forlængelse af lektionen, så elever kan opdeles

mere og få bedre undervisning. Ponyerne vil ikke have længere ridning, så bestyrelsen ser ikke problem i at

forlænge og opdele eleverne i spring.

Vi har fået ny vikar, Nikoline, vi mangler det sidste information før vikarkontrakten kan laves.

Status ansatte

Julegaver udsættes til det nye år grundet den stramme økonomi.

Status medlemmer

Dorthe udsender julehilsen og kontingentopkrævning inden jul.

Status stævne

Henrik har lagt plade over de rådne brædder ved indgangen til dommertårnet, så det nu er sikkert at gå

over. Yderligere reparation afventer arbejdsdage i det nye år.

Julestævnet er gået godt, mange starter. Dog problem med at vi mangler computer/telefon at afspille musik

fra. Rideskolen har mobil, fremover vil vi bede Caroline om at aflevere den inden stævner, så den kan

benyttes til at afspille musik fra.

Der er behov for skygge/trænings-stævne hvor vi kan oplære de ivrige unge medlemmer, som endnu ikke

har erfaring med at hjælpe til stævnerne.



Status undervisningsudvalg

Dennis Holst starter igen som fast underviser om mandagen fra januar.

Problemer omkring egenspringningen om søndagen (igen), nogle medlemmer har streget andre ud på

tavlen og skrevet sig på. Det aftales at Kristine fremover laver opslag på Facebook med de bookede tider og

hvem der tager op/ned. Det har tidligere haft god effekt.

Status arrangementer

10. december springkursus med Michael Ladegaard (ridehuset er lukket under kurset)

15. december julehygge med højdespring

18-19. december dressurkursus med Dennis Holst (ridehuset er ikke lukket, men egen spring er evt,

afkortet)

Januar dressurkursus med Ida Hoffman-Bang

Februar rideskolestævne med rideskolemesterskab

SKygge/træningsstævne

19-20. marts 2022 arbejdsdag, fællesspisning om lørdagen

Maj 2022 arbejdsdag

Kontrakt

Næste forhandlingsdato endnu ikke planlagt, da Bente har været syg.

Næste møde: onsdag d. 19. januar 2022


